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Botenbriefje	  
	  
Een	  botenbriefje	  dient	  te	  worden	  ingevuld	  en	  ondertekend	  door	  ieder	  lid	  die	  een	  
ligplaats	  heeft	  voor	  zijn	  of	  haar	  boot.	  Op	  dit	  document	  worden	  de	  eigenschappen	  zoals	  
naam,	  type	  en	  afmetingen	  vastgelegd.	  Tevens	  de	  ligplaats,	  overdekt	  of	  niet	  overdekt,	  wal	  
of	  water,	  zomer	  en/of	  winter.	  	  
Bij	  het	  accepteren	  van	  een	  ligplaats	  gaat	  u	  akkoord	  met	  de	  voorwaarden	  zoals	  vermeld	  
staan	  op	  het	  botenbriefje:	  
Voorwaarden	  
	  
In	  het	  hieronder	  gestelde	  wordt	  de	  Koninklijke	  Watersport-‐Vereeniging	  ‘Loosdrecht’	  
aangegeven	  als	  “de	  Vereeniging”	  en	  de	  eigenaar	  van	  het	  bovenvermelde	  vaartuig	  als	  “de	  
eigenaar”.	  
1.	   De	  Vereeniging	  is	  verantwoordelijk	  noch	  aansprakelijk	  voor	  schade	  aan	  het	  vaartuig	  

ontstaan	  op	  welke	  wijze	  ook,	  dus	  ook	  niet	  door	  brand	  en	  diefstal.	  
2.	   Het	  vaartuig	  is	  niet	  door	  de	  Vereeniging	  tegen	  brandschade	  of	  andere	  schade	  

verzekerd.	  
3.	   De	  Vereeniging,	  noch	  haar	  medewerker(s)	  is/zijn	  aansprakelijk	  voor	  schade	  als	  

gevolg	  van	  enig	  handelen	  en/of	  nalaten	  door	  haar	  en/of	  haar	  medewerker(s)	  
ongeacht	  of	  er	  sprake	  is	  van	  enige	  fout	  of	  verzuim,	  noch	  voor	  de	  daaruit	  voor	  de	  
eigenaar	  mogelijkerwijs	  voortvloeiende	  gevolgen.	  

4.	   De	  eigenaar	  is	  aansprakelijk	  voor	  onkosten	  of	  schade(s)	  door	  zijn/haar	  vaartuig	  
en/of	  toedoen,	  en/of	  door	  toedoen	  van	  zijn/haar	  	  gast(en)	  veroorzaakt,	  hieronder	  
valt	  ook,	  doch	  is	  niet	  beperkt	  tot	  schade	  veroorzaakt	  door	  het	  losraken,	  dan	  wel	  
onvoldoende	  vastleggen	  van	  zijn/haar	  vaartuig,	  dan	  wel	  zinken	  van	  dit	  vaartuig.	  

5.	   Het	  liggeld	  wordt	  vastgesteld	  door	  het	  bestuur	  en	  vervolgens	  in	  rekening	  gebracht	  
aan	  de	  eigenaar.	  De	  eigenaar	  is	  gehouden	  het	  liggeld	  binnen	  de	  aangegeven	  
betalingstermijn	  te	  voldoen.	  Het	  bestuur	  is	  gerechtigd	  een	  boete	  en/of	  rente	  in	  
rekening	  te	  brengen	  bij	  overschrijding	  van	  de	  betalingstermijn.	  

6.	   Indien	  de	  eigenaar	  het	  liggeld	  niet	  binnen	  de	  voorgeschreven	  termijn	  heeft	  voldaan,	  
kan	  de	  eigenaar	  door	  het	  bestuur	  worden	  verzocht	  het	  vaartuig	  onmiddellijk	  weg	  te	  
halen,	  zulks	  onverminderd	  zijn/haar	  gehoudenheid	  om	  integraal	  aan	  zijn/haar	  
betalingsverplichting	  te	  voldoen.	  Indien	  aan	  het	  verzoek	  het	  vaartuig	  weg	  te	  halen	  
niet	  wordt	  voldaan,	  heeft	  het	  bestuur	  het	  recht,	  het	  vaartuig	  te	  (doen)	  verwijderen,	  
waarbij	  alle	  hiermee	  gepaard	  gaande	  kosten	  voor	  rekening	  van	  de	  eigenaar	  komen.	  	  

7. De	  kosten	  van	  het	  hijsen	  in	  verband	  met	  de	  winterstalling	  zijn	  voor	  rekening	  van	  de	  
Vereeniging.	  Overige	  hijskosten	  komen	  voor	  rekening	  van	  de	  eigenaar.	  	  
	  

8. De	  eigenaar	  is	  verplicht	  ervoor	  zorg	  te	  dragen,	  dat	  zijn/haar	  vaartuig	  is	  voorzien	  van	  
deugdelijke	  meertouwen.	  Mocht	  de	  eigenaar	  hiervoor	  niet	  hebben	  zorg	  gedragen	  dan	  
kan	  de	  Vereeniging	  hierin	  op	  zijn/haar	  kosten	  voorzien.	  	  



	  
	  
9. De	  eigenaar	  is	  verplicht	  ervoor	  zorg	  te	  dragen,	  dat	  zijn/haar	  vaartuig	  niet	  aan	  

lekkage	  onderhevig	  is.	  Bij	  lekkage	  kan	  het	  vaartuig	  een	  zodanige	  ligplaats	  worden	  
gegeven	  dat	  bij	  zinken	  geen	  last	  wordt	  ondervonden	  door	  de	  Vereeniging	  en/of	  
derden.	  
	  

10. De	  eigenaar	  is	  verplicht	  zorg	  te	  dragen	  voor	  deugdelijk	  onderhoud	  van	  het	  vaartuig.	  
Indien	  het	  vaartuig	  zichtbaar	  achterstallig	  onderhoud	  vertoont	  kan	  de	  eigenaar	  door	  
het	  bestuur	  worden	  verzocht	  het	  vaartuig	  weg	  te	  halen.	  Indien	  aan	  dit	  verzoek	  niet	  
wordt	  voldaan	  heeft	  het	  bestuur	  het	  recht	  het	  vaartuig	  te	  (doen)	  verwijderen,	  
waarbij	  alle	  hiermee	  gepaard	  gaande	  kosten	  voor	  rekening	  van	  de	  eigenaar	  komen.	  	  
	  

11.	  	  De	  eigenaar	  van	  een	  motorboot	  is	  verplicht	  ervoor	  zorg	  te	  dragen,	  dat	  zich	  steeds	  
een	  goed	  werkende,	  voor	  scheepsbranden	  geschikte	  brandblusser	  met	  toereikende	  
capaciteit,	  aan	  boord	  bevindt.	  Zeiljachten	  met	  hulpmotoren	  en	  boten	  met	  
buitenboordmotoren	  worden	  als	  motorboten	  beschouwd	  in	  de	  zin	  van	  dit	  artikel.	  

12.	  	  Het	  is	  verboden	  reparaties	  aan	  een	  vaartuig	  te	  (laten)	  verrichten	  waarbij	  enig	  risico	  
op	  brand	  bestaat,	  behoudens	  indien	  de	  eigenaar	  voorafgaand	  aan	  de	  voorgenomen	  
werkzaamheden	  aan	  de	  Vereeniging	  toestemming	  heeft	  gevraagd;	  de	  eigenaar	  van	  
de	  Vereeniging	  schriftelijk	  toestemming	  heeft	  gekregen	  tot	  het	  verrichten	  van	  de	  
werkzaamheden	  en	  de	  eigenaar	  aan	  alle	  eventueel	  door	  de	  Vereeniging	  gestelde	  
voorwaarden	  heeft	  voldaan.	  	  

13.	  Tijdens	  het	  stallen	  van	  het	  vaartuig	  gedurende	  de	  winterperiode	  (1	  oktober	  –	  1	  
april)	  	  is	  het,	  behoudens	  voorafgaande	  schriftelijke	  toestemming	  van	  de	  Vereeniging	  
niet	  toegestaan	  zonder	  voortdurende	  toezicht	  van	  eigenaar	  
-‐gasflessen	  en	  losse	  brandstoftanks	  aan	  boord	  achter	  te	  laten	  
-‐de	  scheepsverwarming	  te	  gebruiken	  
-‐het	  vaartuig	  aangesloten	  te	  laten	  op	  walstroom.	  

14. Opzegging	  van	  de	  ligplaats	  voor	  het	  zomerseizoen	  dient	  per	  email	  gericht	  aan	  
administratie@kwvl.nl	  te	  geschieden	  vóór	  1	  oktober	  van	  enig	  lidmaatschapsjaar	  
voor	  het	  daarop	  volgende	  zomerseizoen.	  

15. Opzegging	  van	  de	  ligplaats	  voor	  het	  winterseizoen	  dient	  per	  email	  gericht	  aan	  
administratie@kwvl.nl	  te	  geschieden	  vóór	  1	  augustus	  van	  enig	  lidmaatschapsjaar	  
voor	  het	  daarop	  volgende	  winterseizoen.	  	  

16. De	  eigenaar	  heeft	  geen	  recht	  op	  een	  vaste	  ligplaats.	  Onder	  meer	  om	  een	  optimale	  
havenindeling	  te	  bevorderen	  is	  het	  bestuur	  vrij	  in	  het	  aanwijzen	  c.q.	  wijzigen	  van	  de	  
ligplaats.	  
	  

17. Een	  ligplaats	  is	  niet	  overdraagbaar	  behoudens	  in	  geval	  van	  overlijden.	  Alsdan	  is	  de	  
ligplaats	  overdraagbaar	  van	  ouder	  op	  kind	  mits	  het	  kind	  lid	  is	  van	  de	  Vereeniging	  en	  
mits	  de	  ligplaats	  wordt	  aangewend	  voor	  hetzelfde	  vaartuig.	  
	  

18. Een	  ligplaats	  kan	  niet	  worden	  onderverhuurd,	  dan	  wel	  anderszins	  aan	  een	  derde	  in	  
gebruik	  worden	  gegeven.	  

	  
	  


